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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Αυγούστου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΕΡΙΕ ΧΟΜΕΝΑ

Αρ. Φύλλου 3242

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1

Μείωση των υπέρ των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.,
Λιμενικών Ταμείων, Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων ανταποδοτικών δικαιωμάτων.

Αριθμ. 3113.11/46794/20
(1)
Μείωση των υπέρ των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.,
Λιμενικών Ταμείων, Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων ανταποδοτικών δικαιωμάτων.

2

Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον YUSUF (επίθ.) RIZWAN (ον.) του ALLAH
BAKHSH.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

3

Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης του Δημοτικού Οργανισμού
Πολιτισμού-Αθλητισμού Ρόδου.

4

Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης του Δημοτικού Οργανισμού
Πολιτισμού-Αθλητισμού Ρόδου.

5

Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με
αμοιβή για υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το Β’ εξάμηνο του έτους 2020.

6

Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα καθώς και λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου εξηκοστού έκτου της από 13-04-2020
Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’84), το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4690/2020 (Α’104),
β) της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν.2738/1999 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες
διατάξεις» (Α’180),
γ) του ν.2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις
θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις»
(Α’145), όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 51 του ν.4150/2013 «Ανασυγκρότηση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’102),
ε) της παρ.8 του άρθρου 140 του ν.4504/2017 «Διά
βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής... θέματα πολιτικού προσωπικού,

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
7

Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ’ αρ. 90577/Ν4/
10-7-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων:
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συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες
διατάξεις» (Α’184),
στ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
ζ) της παρ.7 του άρθρου 20 του β.δ. της 14/19/1/1939
«Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» (Α’24), όπως ισχύει,
η) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’98),
θ) του π.δ. 70/2015 «... Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...» (Α’ 114),
ι) της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’145), όπως ισχύει,
ια) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’180), όπως ισχύει,
ιβ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’181), όπως ισχύει,
ιγ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’26), όπως ισχύει,
ιδ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’119),
ιε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’121),
ιστ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’123),
ιζ) της απόφασης υπ’ αρ. 340/18-7-2019 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β’ 3051),
ιη) της υπ’ αρ. 3422.27/31/02/22-11-2002 κοινής υπουργικής απόφασης «Μειώσεις - απαλλαγές καταβολής λιμενικών δικαιωμάτων Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων σύμβασης
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας και έκτακτης δρομολόγησης» (Β’1523),
ιθ) της υπ’ αρ. 8122.1/03/04/03-02-2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων»
(Β’310), όπως ισχύει,
κ) των υπ’ αρ.3113.11/63645/2017/06-09-2017
(Β’3268), υπ’ αρ. 1692/14/26-05-2014 (Β’1402), υπ’ αρ.
3113.11/40363/2018/31-05-2018 (Β’2147), υπ’ αρ. 16932/
ΕΓΔΕΚΟ1777/18-04-2007 (Β’654), υπ’ αρ. 8122.1/50/2014/
06-10-2014 (Β’2747), υπ’ αρ. 8122.1/51/2014/06-10-2014
(Β’2749), υπ’ αρ. 36696/ ΕΓΔΕΚΟ1506/25-08-2011 (Β’1882),
υπ’ αρ. 3113.11/52541/2018/10-07-2018 (Β’3402), υπ’
αρ. 8122.1/49/2014/06-10-2014 (Β’2746-Διορθ.σφαλμ.
Β’2467/2015), υπ’ αρ. 48058/ΕΓΔΕΚΟ1680/21-10-2008
(Β’2204) και υπ’ αρ. 3113.11/31093/2016/11-04-2016
(Β’1093) κοινών υπουργικών αποφάσεων.
2. Την ανάγκη αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
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3. Την υπ’ αρ. 2814.2/24927/2020/28-04-2020 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Την υπ’ αρ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2020/19/27-5-2020 Εισήγηση
του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού Π/Υ ή του
Π/Υ φορέων Γενικής Κυβέρνησης, αποφασίζουμε:
1. Στην περίπτωση των Λιμενικών Ταμείων (ΛΤ),
Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων (ΔΛΤ) και Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων (ΔΛΓ), η μείωση σε ποσοστό 20%, για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και
Μάιο 2020, των πάσης φύσεως ανταποδοτικών
δικαιωμάτων προσόρμισης, παραβολής/πλεύρισης, πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού, αφορά όλα
τα πλοία/πλωτά ναυπηγήματα και επαγγελματικά
αλιευτικά σκάφη, πλην κρουαζιερόπλοιων, όπως
αυτά έχουν καθοριστεί με την υπ’ αρ. 8122.1/03/04/
03-02-2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β’310).
2. Στην περίπτωση των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. (ΟΛ
ΑΕ), η πλειοψηφία του Μετοχικού Κεφαλαίου των οποίων
ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο, η μείωση
της παραγράφου 1 εφαρμόζεται επί των ανταποδοτικών
δικαιωμάτων των αντιστοίχων κατηγοριών πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων και επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, πλην κρουαζιερόπλοιων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί
με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις της παρ. 1(κ) του
προοιμίου της παρούσας.
3. Καταβληθέν ποσό που υπερβαίνει το ύψος των
ανταποδοτικών δικαιωμάτων πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων (πλην κρουαζιερόπλοιων) για τους μήνες Μάρτιο,
Απρίλιο και Μάιο 2020, όπως ορίζονται στις παρ. 1 και 2
της παρούσας, συμψηφίζεται ή επιστρέφεται, κατά την
ακόλουθη διαδικασία:
α) Στην περίπτωση πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων,
πλην κρουαζιερόπλοιων, η διαφορά που προκύπτει από
τη μείωση των ανταποδοτικών λιμενικών δικαιωμάτων
των παρ. 1 και 2 της παρούσας, για τους μήνες Μάρτιο
και Απρίλιο 2020, συμψηφίζεται υποχρεωτικά από τους
ΟΛ ΑΕ ή τις Λιμενικές Αρχές για τα ΛΤ, ΔΛΤ και ΔΛΓ, κατά
τη βεβαίωση και είσπραξη των ανταποδοτικών τελών
ενός εκ των επόμενων μηνών έως το Νοέμβριο 2020.
β) Στην περίπτωση που πλοία/πλωτά ναυπηγήματα,
πλην κρουαζιερόπλοιων, που έχουν καταβάλει λιμενικά
δικαιώματα για το μήνα Μάρτιο ή το μήνα Απρίλιο και
δεν έκαναν ή δεν θα κάνουν χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων (προσόρμιση, παραβολή, πρυμνοδέτηση,
ελλιμενισμός) σε λιμένες αρμοδιότητας των φορέων
διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων της παρούσας,
κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020 ή Μάιο 2020,
αντίστοιχα, ώστε να είναι δυνατός ο συμψηφισμός της
προηγούμενης παραγράφου, η διαφορά επιστρέφεται
κατόπιν αίτησης του υπόχρεου (πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή ή ναυτικού πράκτορα) η οποία κατατίθεται προς
έλεγχο, είτε στον Οργανισμό Λιμένα Α.Ε., είτε στη Λι-
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μενική Αρχή για τα ΛΤ, ΔΛΤ και ΔΛΓ, το αργότερο έως
τις 30-11-2020 και θα περιλαμβάνει το όνομα και τα
στοιχεία του πλοίου/πλωτού ναυπηγήματος, το αποδεικτικό πληρωμής, το ΑΦΜ της πλοιοκτήτριας εταιρείας και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του
δικαιούχου της επιστροφής.
4. Σε περίπτωση που υπόχρεοι ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών έχουν προκαταβάλει μηνιαία,
εξαμηνιαία ή ετήσια δικαιώματα προσόρμισης, πρυμνοδέτησης και παραβολής/πλεύρισης, η μείωση των παρ. 1
και 2 της παρούσας, εφαρμόζεται επιπλέον των εκάστοτε
προβλεπόμενων εκπτώσεων, όπως αυτές ορίζονται στις
ανωτέρω υπό στοιχείο 1(ιθ’) και (κ’) του προοιμίου της
παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και αναλογικά
για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.
5. Στην περίπτωση επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που ελλιμενίζονται μόνιμα σε λιμένα αρμοδιότητας
των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων της
παρούσας, οι ΟΛ ΑΕ ή οι Λιμενικές Αρχές για τα ΛΤ, ΔΛΤ
και ΔΛΓ, πραγματοποιούν συμψηφισμό της διαφοράς με
τη βεβαίωση και είσπραξη των ανταποδοτικών τελών
του μηνός Ιουνίου 2020 ή με την τυχόν νέα εξαμηνιαία
ή ετήσια προκαταβολή εκ μέρους των υπόχρεων.
6. Η μείωση των παρ.1 και 2 της παρούσας, εφαρμόζεται επιπλέον της μείωσης των υπέρ των Οργανισμών
Λιμένων Α.Ε. και Λιμενικών Ταμείων, προβλεπόμενων
λιμενικών δικαιωμάτων προσόρμισης-παραβολής ή
πρυμνοδέτησης της παρ. 1 της υπ’ αρ. 3422.27/31/02/
22-11-2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β’ 1523), για
τα πάσης φύσεως Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων που εκτελούν δρομολόγια μεταξύ ελληνικών λιμένων του άρθρου ογδόου
παρ.5 του ν.2932/2001 (Α’145) και χορηγείται κατά τη
διαδικασία που η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση
προβλέπει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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ϊσταμένης του Τελωνείου Αλεξανδρούπολης που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 ν. 2960/2001
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» επιβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 1 και του
άρθρου 137 Α παράγραφος 1 περίπτωση α σε βάρος
του YUSUF (επιθ.) RIZWAN (ον.) του ALLAH BAKHSH και
της NAZIRA γεν. 01/01/1990, στο Πακιστάν, με Α.Φ.Μ.
172272243 Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου και κάτοχο του υπ’ αρ.
674664 Δελτίο αιτούντος Διεθνή Προστασία (αρ.υποθ.
123487 αρ.φακ.05/000360331) κάτοικο Στόμιο τκ 72200
Ιεράπετρα και ήδη αγνώστου διαμονής, πρόστιμο ποσού
πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) πλέον τ.χ. και ΟΓΑ. για
κατοχή και κυκλοφορία κοινοτικού οχήματος μάρκας
BMW 320D, με αριθμό κυκλοφορίας CA5953TC Βουλγαρικών Αρχών, με αριθμό πλαισίου WBAAL71030FM30134
και κυβισμό 1951 κυβικά εκατοστά. Ο καταλογιζόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της παρούσας
στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο σύμφωνα με τις
οικίες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
(ν. 2717/1999). Σύμφωνα με το άρθρο 137Γ παράγραφος 1
του Τελωνειακού Κώδικα, η απόδοση των δεσμευθέντων
οχημάτων γίνεται μετά από την καταβολή των οφειλόμενων προστίμων και τυχόν άλλων προβλεπόμενων
επιβαρύνσεων. Αν το όχημα δεν παραληφθεί μέσα σε
τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία η
καταλογιστική πράξη επιβολής των προστίμων κατέστη
οριστική, περιέρχεται αυτοδικαίως στην κυριότητα του
Δημοσίου και διαγράφεται το σύνολο του επιβληθέντος
προστίμου. Το όχημα περιέρχεται αμέσως στην κυριότητα του Δημοσίου, χωρίς να επιβάλλονται τα πρόστιμα,
αν ο ενδιαφερόμενος παραιτηθεί των ενδίκων μέσων και
δηλώσει ότι εγκαταλείπει το όχημα υπέρ του Ελληνικού
Δημοσίου.
Η Προϊστάμενη του Τελωνείου
ΧΡΥΣΗ ΜΠΕΝΑΖΗ
Ι

Πειραιάς, 20 Ιουλίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών

Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

(2)
Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον YUSUF (επίθ.) RIZWAN (ον.) του ALLAH
BAKHSH.
Δυνάμει της υπ’ αρ. 121/2019/20-07-2020 (MRN:
20GRYK13020000168-7) καταλογιστικής πράξης της Προ-

(3)
Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης του Δημοτικού Οργανισμού
Πολιτισμού-Αθλητισμού Ρόδου.
Με την υπ’ αρ. 35/20.05.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού- Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.), που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του
ν. 4368/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 87
του ν. 4483/2017, κατόπιν της υπ’ αρ. 1040/13.03.2020
αίτησης της Γεωργίας Χρυσαυγή του Παναγιώτη, της υπ’
αρ. 2015/17.07.2020 βεβαίωσης του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., περί μη
ύπαρξης ενεργών συμβάσεων έκτακτου προσωπικού
ειδικότητας ΤΕ Μουσικών στον Οργανισμό και της υπ’
αρ. 30522/20.07.2020 απόφασης έγκρισης νομιμότητας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αυξάνεται το
ωράριο εργασίας της υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως εξής:
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ΕΠΩΝΥΜΟ

Χρυσαυγή

ΟΝΟΜΑ

Γεωργία

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Παναγιώτης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕ Μουσικών

ΜΕΙΩΜΕΝΟ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ)

15 ΩΡΕΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ)

40 ΩΡΕΣ

(Αρ. βεβ. πιστώσεων του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού- Αθλητισμού Ρόδου: 1308/18.05.2020).
(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:
30522/20.07.2020).
Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
I

(4)
Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης του Δημοτικού Οργανισμού
Πολιτισμού-Αθλητισμού Ρόδου.
Με την υπ’ αρ. 34/20.05.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού- Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.), που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν.
4368/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 87
του ν. 4483/2017, κατόπιν της υπ’ αρ. 1039/13.03.2020
αίτησης της Σπανού Αγγελικής του Ιωάννη, της υπ’
αρ. 2015/17.07.2020 βεβαίωσης του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., περί μη
ύπαρξης ενεργών συμβάσεων έκτακτου προσωπικού
ειδικότητας ΤΕ Μουσικών στον Οργανισμό και της υπ’
αρ. 30577/20.07.2020 απόφασης έγκρισης νομιμότητας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αυξάνεται το
ωράριο εργασίας της υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΟ

Σπανού

ΟΝΟΜΑ

Αγγελική

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Ιωάννης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕ Μουσικών

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ)

12 ΩΡΕΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ)

40 ΩΡΕΣ

(Αρ. βεβ. πιστώσεων του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού- Αθλητισμού Ρόδου: 1307/18.05.2020).
(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:
30577/20.07.2020).
Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
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Αριθμ. 163302
(5)
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με
αμοιβή για υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το Β’ εξάμηνο του έτους 2020.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
2. Την υπ’ αρ. 15840/156612/4-10-2018 απόφαση του
Αναπληρωτή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Β’
4788) «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010
(Α’ 222): “Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας”, όπως
ισχύει».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις…» (Α’ 176).
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 91 του
ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας …» (Α’ 143).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98).
6. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-01-2017 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών
για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, εργασία» (Β’ 17).
7. Την υπ’ αρ. 136142/26-06-2020 εισήγηση - τεκμηριωμένο πρωτογενές αίτημα για έγκριση δαπανών και
διάθεσης πιστώσεων για υπερωριακή απασχόληση των
υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε
Τρικάλων για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών
για το Β’ εξάμηνο του έτους 2020 (σχετική απόφαση
Α/Α 1635).
8. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή,
για το Β’ εξάμηνο του έτους 2020, για τριάντα τρεις (33)
υπαλλήλους της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της
Π.Ε. Τρικάλων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και απογευματινές ώρες, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας και
μέχρι την 22η ώρα, για την αντιμετώπιση αυξημένων
υπηρεσιακών αναγκών που απορρέουν από:
- την συγκέντρωση και καταχώρηση των δικαιολογητικών των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, τον έλεγχο
νομιμότητας και κανονικότητας, την εκκαθάριση και έκδοση εντολών πληρωμής δαπανών, την συγκέντρωση
των αιτούμενων στοιχείων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας, τον έλεγχο
των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού
και την εισήγηση στο αρμόδιο τμήμα της έδρας για την
τροποποίησή τους, την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής, καθώς
και την παρακολούθηση της απόδοσής τους, την μελέτη
απόκτησης εσόδων, την κατάρτιση των σχεδίων αποφά-
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σεων ανάληψης υποχρεώσεων, τον έλεγχο τήρησης των
περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων, τη βεβαίωση
επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων,
αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού για την
ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό και
ιδιαίτερα την έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών
μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και
την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό
κανονιστικό πλαίσιο, τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών
με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης, την καταχώρηση
των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση
του μητρώου αυτών, την εκκαθάριση των αρχείων του
τμήματος κ.λπ.
- τη διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή
διαχείριση υποθέσεων της Περιφερειακής Ενότητας, τη
διενέργεια των πληρωμών και την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, την είσπραξη όλων των
εσόδων και την τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί
ταμειακής διαχείρισης, την ενημέρωση των δικαιούχων
και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων
και την πληρωμή των δικαιούχων, την καταχώρηση των
στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα, τη συμφωνία των βιβλίων της Π.Ε με τα
extrait των τραπεζών, την εκκαθάριση των αρχείων του
τμήματος κ.λπ.
- τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν την Περιφερειακής Ενότητα, την καταχώρηση δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, την μέριμνα για τη στέγαση
και μεταστέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων
λειτουργικών υποδομών τους, την τήρηση αποθήκης
των προμηθευομένων ειδών και υλικών και την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την εκκαθάριση
των αρχείων του τμήματος κ.λπ.
- την εκκαθάριση των διοικητικών χειρόγραφων αρχείων της υπηρεσίας, τη συγκέντρωση και παροχή στοιχείων κατάστασης προσωπικού καθώς και για τη σύνταξη
απολογισμού, τη συνεχή παρακολούθηση και μελέτη
της νομοθεσίας και των εγκυκλίων για τη δημιουργία
αρχείων και την τακτοποίηση των υφιστάμενων, την
αναδιοργάνωση και την πλήρη ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων με όλα τα στοιχεία της
υπηρεσίας τους, την αναπροσαρμογή των καταχωρημένων στοιχείων στο πρόγραμμα Διαχείρισης Προσωπικού
σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, την προεργασία
για τις επικείμενες κρίσεις των προϊσταμένων και τις διαδικασίες μετατάξεων (κινητικότητα) και προσλήψεων,
τη δημιουργία βάσεων δεδομένων πληροφορικής για τη
μηχανοργάνωση και την ηλεκτρονική επεξεργασία των
διοικητικών αρχείων καθώς και την ψηφιοποίηση των
αρχείων μισθοδοσίας όλων των υπαλλήλων.
- την τήρηση του πρωτόκολλου καθώς και το φυσικό
και ηλεκτρονικό αρχείο των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας, τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Πε-
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ριφερειακής Ενότητας, την ανάρτηση στο διαύγεια των
εγγράφων, αποφάσεων κ.λπ. που προβλέπονται από την
νομοθεσία καθώς και την τακτοποίηση και εκκαθάριση
όλων των αρχείων της Διεύθυνσης.
9. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή, απογευματινή
εργάσιμων ημερών, εργασία προβλέπονται σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020
της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή,
για το Β’ εξάμηνο του έτους 2020, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και απογευματινές ώρες πέραν του κανονικού
ωραρίου και μέχρι την 22η ώρα, για υπαλλήλους της
Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Τρικάλων,
για την αντιμετώπιση αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών
που απορρέουν από:
- την συγκέντρωση και καταχώρηση των δικαιολογητικών των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, τον έλεγχο
νομιμότητας και κανονικότητας, την εκκαθάριση και έκδοση εντολών πληρωμής δαπανών, την συγκέντρωση
των αιτούμενων στοιχείων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας, τον έλεγχο
των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού
και την εισήγηση στο αρμόδιο τμήμα της έδρας για την
τροποποίησή τους, την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής, καθώς
και την παρακολούθηση της απόδοσης τους, την μελέτη
απόκτησης εσόδων, την κατάρτιση των σχεδίων αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων, τον έλεγχο τήρησης των
περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων, τη βεβαίωση
επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων,
αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού για την
ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό και
ιδιαίτερα την έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών
μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και
την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό
κανονιστικό πλαίσιο, τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών
με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης, την καταχώρηση
των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση
του μητρώου αυτών, την εκκαθάριση των αρχείων του
τμήματος κ.λπ.
- τη διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή
διαχείριση υποθέσεων της Περιφερειακής Ενότητας, τη
διενέργεια των πληρωμών και την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, την είσπραξη όλων των
εσόδων και την τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί
ταμειακής διαχείρισης, την ενημέρωση των δικαιούχων
και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων
και την πληρωμή των δικαιούχων, την καταχώρηση των
στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα, τη συμφωνία των βιβλίων της Π.Ε με τα
extrait των τραπεζών, την εκκαθάριση των αρχείων του
τμήματος κ.λπ.
- τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν την Περιφερειακής Ενότητα, την καταχώρηση δημοσίων συμβάσε-
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ων στο ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, την μέριμνα για τη στέγαση
και μεταστέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων
λειτουργικών υποδομών τους, την τήρηση αποθήκης
των προμηθευομένων ειδών και υλικών και την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την εκκαθάριση
των αρχείων του τμήματος κ.λπ.
- την εκκαθάριση των διοικητικών χειρόγραφων
αρχείων της υπηρεσίας, τη συγκέντρωση και παροχή
στοιχείων κατάστασης προσωπικού καθώς και για τη
σύνταξη απολογισμού, τη συνεχή παρακολούθηση
και μελέτη της νομοθεσίας και των εγκυκλίων για τη
δημιουργία αρχείων και την τακτοποίηση των υφιστάμενων, την αναδιοργάνωση και την πλήρη ενημέρωση
των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων με όλα τα
στοιχεία της υπηρεσίας τους, την αναπροσαρμογή των
καταχωρημένων στοιχείων στο πρόγραμμα Διαχείρισης Προσωπικού σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, την προεργασία για τις επικείμενες κρίσεις των
προϊσταμένων και τις διαδικασίες μετατάξεων (κινητικότητα) και προσλήψεων, τη δημιουργία βάσεων δεδομένων πληροφορικής για τη μηχανοργάνωση και την
ηλεκτρονική επεξεργασία των διοικητικών αρχείων
καθώς και την ψηφιοποίηση των αρχείων μισθοδοσίας
όλων των υπαλλήλων, την εκκαθάριση των αρχείων
του τμήματος κ.λπ.
- την τήρηση του πρωτόκολλου καθώς και το φυσικό
και ηλεκτρονικό αρχείο των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας, τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Περιφερειακής Ενότητας, την ανάρτηση στο διαύγεια των
εγγράφων, αποφάσεων κ.λπ. που προβλέπονται από την
νομοθεσία καθώς και την τακτοποίηση και εκκαθάριση
όλων των αρχείων της Δ/νσης.
Ορίζουμε ότι:
α) ο αριθμός του προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων που
δύναται να απασχοληθεί υπερωριακά είναι συνολικά τριάντα τρεις (33) υπάλληλοι,
β) οι ώρες της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης είναι κατ’ ανώτερο όριο εκατόν είκοσι (120) ώρες
το εξάμηνο για κάθε υπάλληλο και συνολικά (2400) ώρες
για το Β’ εξάμηνο του έτους 2020.
Θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναγράφονται
ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, η κατηγορία/
κλάδος και το Μισθολογικό Κλιμάκιό τους.
Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων και ο Προϊστάμενος
της Δ/νσης βεβαιώνει την υπερωριακή απασχόληση των
υπαλλήλων του για το υπερωριακά παρασχεθέν έργο.
Η προκαλούμενη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό
των 12.000 ευρώ συνολικά, θα βαρύνει εγγεγραμμένες
πιστώσεις του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος
2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας/ Π.Ε. Τρικάλων, Ειδ.
Φορέα 073 και Κ.Α.Ε 0511 (με εγγεγραμμένη πίστωση
182.000 ευρώ).
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 17 Ιουλίου 2020
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 67
(6)
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα καθώς και λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1069/1980,
3. τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 3584/2007
καθώς και λόγω των αυξημένων απαιτήσεων, της φύσης
και της ιδιοτυπίας των εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δέλτα
καθίσταται απαραίτητη η εικοσιτετράωρη και για όλες τις
ημέρες του μήνα (Κυριακές και Εξαιρέσιμες), εργασία της
Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.
Ειδικότερα:
Α) Ο έλεγχος των Αντλιοστασίων Ύδρευσης, πρέπει
να γίνεται σε εικοσιτετράωρη βάση, σε τρεις συνεχείς
οκτάωρες βάρδιες και για όλες της ημέρες της εβδομάδας, προκειμένου να διασφαλισθεί η αδιάκοπη και χωρίς
προβλήματα υδροδότηση.
Β) Είναι απαραίτητη η υπερωριακή εργασία καθώς και η
εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων και νυχτερινών ωρών,
των υπαλλήλων του βιολογικού Χαλάστρας, της Ύδρευσης και Αποχέτευσης και των Αντλιοστασίων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν βλάβες και ζημίες των δικτύων
ή των υλικών ή των μηχανημάτων, που προκαλούνται
από επείγουσες ή αιφνίδιες αιτίες, οι οποίες μπορούν να
προκαλέσουν διαρροή λυμάτων, διακοπή υδροδότησης
κτλ. με επικίνδυνα αποτελέσματα για την δημόσια υγεία.
Γ) Η γραμματειακή υποστήριξη των Πολιτικών Οργάνων της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. αποτελεί αρμοδιότητα του τμήματος
Γραμματείας. Το διοικητικό συμβούλιο προγραμματίζει
τις περισσότερες φορές την πραγματοποίηση των συνεδριάσεών τους κατά τις απογευματινές ώρες με διάρκεια
έως και την 12 βραδινή διότι εξυπηρετεί την πλειοψηφία
των μελών του, με συνέπεια οι υπάλληλοι του τμήματος γραμματείας που είναι επιφορτισμένη με καθήκοντα
πρακτικογράφου και διοικητικής υποστήριξής τους να
παρίστανται σε αυτά εκτός ωραρίου τους κατά τις βραδινές ώρες. Και ενώ έως σήμερα καταβάλλονταν σχετική
αμοιβή για τις απογευματινές υπερωριακές ώρες δεν
υπήρχε η δυνατότητα κάλυψης των λοιπών βραδινών
αφού το ωράριο της υπηρεσίας δεν το επέτρεπε.
Για τον ανωτέρω λόγο και επειδή για την αμοιβή των
ωρών εργασίας κατά τις βραδινές ώρες απαιτείται έγκρι-
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ση όσον αφορά το ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας
και πρόβλεψη του κόστους επιβάρυνσης σχετικά με τις
αρμοδιότητες αυτές, προτείνουμε τη λειτουργία του
τμήματος σε 16ωρη βάση ήτοι από τις 8π.μ. έως και την
12.00 νυχτερινή, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα
μισθολογικής κάλυψης με την καταβολή υπερωριών των
περιπτώσεων αυτών, αποφασίζει ομόφωνα:
Την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Δημοτικής Υπηρεσίας Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χαλάστρα, 13 Απριλίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ

32985

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στην υπ’ αρ. 90577/Ν4/10-7-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο
Γ’ 1128, διορθώνονται:
α. Στη σελίδα 7130 στη Β΄ στήλη, στον 30 στίχο εκ των
άνω:
Το εσφαλμένο: «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ»,
στο ορθό «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ» και
β. Στη σελίδα 7131 στην Α΄ στήλη, στον 38 στίχο εκ
των άνω:
Το εσφαλμένο: «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ»,
στο ορθό: «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ».
(Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02032420408200008*

